
 

 الزواج تصميم إلهي 

 عضاء العائلة المسيحية أخي وأختي أ    

 لا ظرلاتنىان تتغيى  قلوبنىا أ صىلي نىنوظ   ،العدد السابق عن الزواج كما هو فى  ظرىلا ه تكلمنا في   
 .في بيوتنايتمجد اسمه حقق غلاضه نن حياتنا و فيت ،نع ظرلاته  ثم تتطابق  للزواج لتتقارب وتتشابه

سىميه نىن خى ل فصىت كتىابي  ى يلا     التصميم اإللهي للزواجلم عىن سىنتك  مقالهذا ال  فيو    
ن وسىنلا  بلىت وضىوح أ  .نىن سى لا التكىوين الشلااح "الملاجع األول للزواج"، وهو األصحاح الثىاظي

مىا  جعلنىا ظىدر  ك ،ليزيد تقديلاظا واحتلااننىا للىزواج ظ سه، وهذا  ل يللزواج هو ه    م العريمصم   الم  
 يعمت لخيلاظا وإسعادظا.  كلا و ، إذ نحبته لنا وكم هي  نالغ وتنا عل  قلب إ

سىان، ظفىي اليىو، السىادل خلىق اإو   ىا،،أتىم الخليقىة فىي سىتة أول ظعلم أن ه في األصىحاح األ   
 .اجد   حسن  إذا هو ن كت نا عمله ه أ رأ عندئذ و 

.  هىذا كت الخليقىة لألظه تاج ورأ مأعرظسان كان لكن اإ  ،ظرلاه  كت الخليقة كاظت عريمة في   
ضىىىوأ تننلنىىىا فسىىىنجد أن ال صىىىت نو  لىىى إظرلاظىىىا  اذ إ.  و  ىىىاه الكلمىىىة فىىىي نواضىىىع عديىىىد علمنىىىا إنىىىا ت  

لىق ظسان هو المخلوق الوحيد  اإ خلقىه  ، وهىو المخلىوق الوحيىد الىذيعلى  صىور  ه كشىب هالذي خ 
الل بللمىىا ،   الخليقىة فقىد أتقىىن . ز  عىن كىىت الخليقىىةميىى  ه بطلايقىة ن   انل  قىىل ول  ،فلكىىل لال  هىى  ارل  ألنىىل  «فلصىىل

ظ خ   –  تل بل )جل  :نثت نن قبتستخد،  فنجد تعبيلاا  لم ت  د، وكذلك حواء  أنا عند خلق آ  (،9: 33)نز
ا  ضى  ليس ذلىك فقىل لكىن ه اهىتم أو ز اإظسان باللاوح العاقلة والناطقة والخالد .  وقد ني      .بن (  –

ا عطىاهم طعانى  أ  –عل  كت المخلوقىا   ام سلطاظ  عطاهأ   –بارك م  )  ( إذ 28:  1تك)  بلت احتياجاته
 .له(المناسبة د، المعينة لا آلدب   اهتم بنن ي  أخيلا ا  –ظ ار لتسق  الجنة أوجد األ – له الجنة غلال –

لىلقل    قول الوحي: 27:1في تكوين     انل  ه   فلخل ْظسىل لىل  اإ  ت ه   عل ورل لىل  .صى  ورل    عل ه   ه   صى  للقىل لا ا  .خل  ذلكىل

مْ  ثل ولأ ظْ  للقل   د، وطلايقة خلق حواء طلايقة خلق آلت صيت  ابليشلاح    األصحاح الثاظي في ثم  عود   .«خل
 :عل  األقت ث ثة أسباب ل وذلك ،اوخطوا  ارتباط ما نع  

 .ا التي خلقه بطلايقة الخ ل  ن  علن ذلك ننويلايد أ د، بشلت خاص ه  حب آ .1



 ، فصىنعل ىة نعىهأ ىلاكة و  لىون فىي ظريىلاه  ان يوجد لىه نعينى  فكلا في أد،  ه في نحبته آل .2
ن  علىن نىن ، وهىو بىذلك يلايىد أد،، بطلايقىة نختل ىة عىن خلقىه آللكىن كمىا سىنلا    ،حواءله  
 .ت اآلخلاكم   ، كتٌّ     ياء كثيلا ما اثنان نختل ان في أظ دا ة أالب

وإن جاز القول أ لاف بن سىه  بن سه ارتباط ما،صنع  نحبته آلد، وحواء هو الذي  ه في .3
 .ننه الكثيلاله نن زواج نجيد  جدر بنا أن ظقف وظتعلم  ويا ،العالم ل  أول زواج فيع

 
فىىي  زهىا أنىا، عيوظنىالا يلايىد ه أن يب واآلن دعنىا ظلقىي ظرىلا  سىلايعة على  بعىو الخطىوا  التىي   

عرىىم م األصىىم   ا نىىا  قولىىه ه الم  جيىىد   ، وظعىىي(25-15: 2)تىىك نىىن خىى ل هىىذا ال صىىت زواجول أ
 :للزواج
 ،قبىىت الىىزواج فىىي الجنىىة  آلد،ن ه دبىىلا عمىى   ليىىه هىىذا ال صىىت أاألنىىلا األول الىىذي  شىىيلا إ .1

 ،ن  لىون لىد ك عمىتبىد أ نلا الىزواج اأ وهذه إ ار  واضحة لكت  اب: قبت أن ت كلا في
نلاظيىىىا  علىىى  إ بااعتمىىىاد ب تىىىا   يىىىلاتبل  ىىىاب ن أ ،بىىىالمنرور الكتىىىابي ،اوا  صىىىلط نطلقىىى  

، ويجعىت األسىلا  الجديىد   ة خصوصىية للىزواج عطي أ ف ذا ا ،ظت ن ما كا  والد ه الماد ة
وكىم نىن  ،ا ضى  رسىالة واضىحة للشىباب ولءبىاء أ هىذه  –  اعتماد ة دائمىة على  الوالىدين  في

نلْت  د  تحمىىت  –)النضىىوج  يتضىىمن إهمىىال هىىذا المبىىدأ الكتىىابي ال ىىا، الىىذي بسىىبب  بيىىو  هىى 
 .(24عدد )أباه وأنه«  (و الشاب أ )وليس ال ت يتلا  اللاجت   (،اللاجولة –ولية المسؤ 

الل   .2 قىل لىه   الىلا ب   ول ْيسل  :اإ  ا لىل د  يى   ونل  ألنْ  جل ،    لكى  ه ، آدل دل نلعل  ولحىْ ه   فلنلصىْ ا لىل ينى  يىلاله   ن ع  احى  نىن   .«ظلر 
ن إلىى  الىىزواج فىىي حىىين أكثيلا نىىن الشىىباب هىىم الىىذين ينىىدفعون الفىى... ه إظىىه  ؟قىىال الىىذي

الوقىىت المناسىىب ، ويىىلاون أن يتزوجىىوا ن اآلن أظىىه جيىىد  ولىىون إ.  هىىم  قا ىىي    تْ الىىلاب لىىم  قىى  
ن ه أ واظترىىلا حتىى  تتنكىىد  تىىنظ الشىىاب  عزيىىزي  !ا  لىىون هىىذا وقىىت الدراسىىةحياظىى  وأ ،اآلن
، ن ه  حدد الوقت ه نا أروأ أظوأريد أن أؤكد لك أ .  ند  أن تخطو خطو  الزواج اآليلاي

ا ”كلمىة وهذا هىو نعنى   ،لة لك(م   كل )الم   المعينة تج يزويدبلا اإنلاظيا ، ويقو، هو ب نعينى 
 Counterpart    .Companion orت لك كم   الجزء الم   أي “ظريلاه

ه   ولألن ا  .3 للمْ  ل نلْ س  دْ  فل ين ا  لج  يلاله   ن ع  لشىعور بااحتيىاج ل  اآد، إبصت ا ليهنا فعت ه  ي   .  «ظلر 
 ا ائسىىىم، آد، ليىىىدعوها بننىىىالسىىىماء أضىىىلا حيواظىىىا  البلايىىىة وطيىىىور احأ الىىىذي رآه ه: فقىىىد 
وهىىذا الشىىعور  . ، إذ لىىم  جىىد فىىي كىىت المخلوقىىا  كىىائن ظريىىلاهوأظىىه وحيىىد  ليشىىعلاه بااحتيىىاج

 .جديد  لايد الزواج لمجلاد تجلابة  يء ختلف عن إحسال الشخص بنظه ي

نلْوقلعل   .4 لىه   الىلا ب   فىل بلات ا اإ  لىل  سى  ،ل  عل ا،ل  آدل نىن   كىلا فى  ا لكىت هىذه الخطىو  هانىة جىد   ،«فلنىل
ا ويسىتنننه، ويتحىىلار نىن     نأ فينبغىي ،الىزواج أو رغبىىا  نيىول  ةأ ىسىلم األنىىلا للىلاب تمانى 



وكىىىذلك األنىىىلا  ،لىىىهعين ىىىا  يلايىىىده الىىلاب )ال تىىىا  التىىىي نىىىا  ىىىةلتشىىىف بحياد حتىىى    ، خصىىية
 تخىىىديلاحالىىة  حالىىة كىىىان  سىىتعد لعمليىىة جلااحيىىىة وفىىيهىىذه ال إن آد، فىىىي . بالنسىىبة لل تىىا (

إظىه ينترىلا   .ا عىن الحيىا ب تمانى  غي  ف و ن   ،أو  ملي إراد   ا   يبدي رأ  يع أن ستط  وا  ،كلي
ا بما قدنه له  ، واثق ا أظه عمت األفضت.اللاب وينخذ نن يده المنعمة  اكلا ا وفلاح 

فلىم  خلىق ه حىواء  أخذ اللاب واحد  نن أضى أ آد،، وهنىا ظىلا  عرمىة التصىميم اإل ىي .5
كان ه نا السبب؟ بالتنكيد و  . أخلاج ا ننه ه، لكناألرض إذ جبله تلااب ا نن  د،كما خلق آ

نىىن  عرىىم   ،د،يتجىىزأ نىىن آ ا جىىزء   )حىىواء( هىىي ن هىىذا المخلىىوق الجديىىد يلايىىد أن  قىىول: إ
توقىىىف لحرىىىة آد، بعىىىد ذلىىىك.  وهنىىىا أريىىىد أن أعن ىىىا  ، كمىىىا قىىىالنىىىن لحمىىىه عرانىىىه ولحىىىم  

زء ننىك؟ وهىت تشىعلاين ن زوجتك هىي جىتشعلا داخلك ب ذا الشعور العريم أ  هت  :ألسنلك
ا ب ىىذ ن نجىىلاد اليقىين وبصىور  عمليىة أ دعنىي أقىىول – ؟ظىىك جىزء نىن زوجىىكأيت ىا الزوجىة أ

الوحىىىد   لىىى نىىىا إب صىىىتسيألظىىىه  ،لحىىىت نشىىىاكت كثيىىىلا  الحىىىق نىىىن الىىىزوج والزوجىىىة ل ىىىو كىىىاف  
وكوظ ىا ب نيىْت نىن ضىلعة ف ىذا  عنىي   .ويستبعد فكلا  ااظ صال  خلاالكانلة نع الطلاف اآل

 . ودفء حضنه قلبه لتتمتع بمحبتهنن لاب ق  بالالطبيعي هو أن نلاظ ا 

 

 ل يىة ابطلايقة إ أخي وأختي: إن ه عل  استعداد أن يتمم نشلاوأ الزواج لكت فلاد نن أواده
استحسىاظك وتتخلى  عىن  ا نج وداتىكجاظبى   تعطيىه ال لاصىة؟ هىت تنحىي  ف ىت  ،عل  بىال  تخطلا

هىت أظىت نسىتعد  –ويصنع لك المعينىة بن سىه  وتدعوه ليعلن لك فكلاه  ،اختيار طلايقك بن سك
اطلبىىه واظترىىلاه وثىىق بىىه وهىىو  (،11: 7صىىم2ا؟ )ال  ىىلاف أن الىىلاب بن سىىه  صىىنع لىىك بيتىى  لتنىى

 .رادته الصالحة الملاضية الكانلةا سيقود  لتختبلا إحتم  
 .العدد القاد، بمشي ة اللاب  ولحديثنا بقية في
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